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Ezt felhasználva a lencse 
12

111
ppf

−=  képalkotási egyenletébõl a gyújtótávolságra

az  f=0,5m értéket kapjuk.

F. 222.
Ha a fotonok átlagos sûrûségét N-el jelöljük, akkor az egységnyi felületen idõegység

alatt áthaldó fotonok számát az N.c szorzat határozza meg, ahol c a fény terjedési se-
bessége. Figyelembe véve, hogy egy foton energiája E=hν=hc/ λ, az egységnyi felületen
idõegység alatt átáramló fényenergia kifejezése Nhc2/λ. Ez viszont egyenlõ az ηP/4πR2

értékkel, ha a lámpa fényhatásfoka η  és teljesítménye P.
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Mûködésképtelenné tehette volna az egész internetet a Code Red féregvírus.
A Microsoft internetkiszolgáló szoftverének hibáját kihasználó Code Red nevû féregví-

rus szerda estig (2001. július 18.) tizennégyezer szervert fertõzött meg. Csütörtök éjfélkor
viszont több mint háromszázötvenezer webszerver küldött négyszáz mega–bájtnyi hulla-
dékadatot a Fehér Ház szerverére.

Az egész internetet leszoríthatta volna az a Kínából származó féregvírus, amelyet egy
koffeindús üdítõital tiszteletére „Code Red”-nek kereszteltek forrásának visszafejtõi.

A Code Red nem e-mailben terjed. A Netcraft felmérése szerint világszerte legalább
hatmillió honlap mûködik olyan szerveren, amely a Microsoft webkiszolgáló platformján,
az IIS-en fut. A szoftvergyártó óriásvállalat 2001. elsõ hét hónapjában negyven ismertté vált
programhibát jelentett az IIS-ben. A féregvírus terjedésének alapot adó hibát idén június
18-án jelentette a Microsoft, és alig egy hónap telt el, amíg az elsõ fertõzéseket észlelték.

Az önterjesztõ vírus elõször a kanadai Left Coast Systems internetszolgáltató egyik
szerverén vette át a hatalmat. Mûködése során száz alprogramot indított, amelyek
véletlenszerû IP-címeken további kiszolgáltatott IIS-szervereket kerestek, amelyeket
megfertõztek. A webszerveren elhelyezett oldalakat a „Hacked by Chinese!” („Kínaiak
hackelték!”) üzenettel írta felül. A Left Coast Systems szerverét ápoló biztonsági cég, az eEye
munkatársai mindennek emlékére a Mountein Dew egyik speciális (emelt koffeintartalmú)
üdítõmárkája, a Code Red (vörös kód, kínaiak, kommunisták, kínai kommunisták) után
nevezték el a férget.

Szerda éjjelre, amikor az eEye a féreg forráskódjának visszafejtésével elkészült tízezer
szerver fertõzõdött meg. A szakemberek kiderítették, hogy a féregvírus – konkrétan –
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készül valamire. Kódja szerint, a Code Red terjedése másnap éjfélkor automatikusan leállt,
és a fertõzött gépek egy túlterheléses DoS-támadást indítottak egy adott IP-cím ellen, ame-
lyen meglepõ módon a Fehér Ház honlapjának webszervere volt található. Egy fertõzött
szerver 400 megabájtnyi hulladékadattal bombázta a szervert, minden négy és fél órában.

Csütörtök reggel megjelent a Code Red variánsa, amelyen kijavították a random IP-
generátort, és a fertõzés járvánnyá dagadt. Éjfélig háromszázötvenkilencezer szerver
fertõzõdött meg (köztük a Microsoft szerverei) és indított DoS-támadást a Fehér Ház
honlapja ellen. Az elnöki honlap szakemberei a brutális erejû adatszökõár ellen egy
egyszerû módon védekeztek: a szervert a támadás célkeresztjébe állított IP-cím
(198.137.240.91) helyett egy más IP-címre tették (198.137.240.92).

A féregvírus terjedése ellen az IIS programhibájának javításával (patch) lehet védekezni.
A szakemberek szerint a webszerverek 30-50 százaléka nincs megfelelõen karban tartva –
ahogy ezt a féreg terjedése is mutatja.

A Code Red küldetése szerint egynapi támadás után leállította magát, majd július 31-én
újból fertõzni kezdett.

www.index.hu

Tábori kísérletek

A FIRKA 11. évfolyamának pályázata egy természetismereti táborban bemutatásra kerülõ fizikakí-
sérletek elkészítésre és a lejátszódó jelenségek magyarázatára vonatkozik. Azok a tanulók, akik elkészí-
tik a legtöbb eszközt és meg is magyarázzák a velük kapcsolatos jelenségeket, jutalomképpen részt vehet-
nek 2002. nyarán Vársonkolyoson az EMT által szervezett természetismereti táborban. Magyarázata-
itokat az eszközök rajzával küldjétek be a szerkesztõségünkbe a következõ FIRKA-szám megjelené-
séig. A levélben adjátok meg a neveteket, az osztályt, az iskolát, a pontos címeteket, valamint a fizikata-
nárotok nevét is.

I. Mechanika (1)

1. Zsineggel függesszünk fel egy nagyobb nehezéket egy faágra. A nehezék aljáról lóg-
jon szabadon ugyanolyan zsineg. Ha az alsó zsinegdarabot lassan lefelé húzzátok, a felsõ
zsinegdarab szakad el, ha pedig gyorsan, az alsó.

2. Pohárra helyezzetek papírlapot, arra meg egy pénzérmét. Ha lassan húzzátok a pa-
pírlapot, az érme a lapon marad, ha pedig gyorsan, akkor a pohárba esik.

3. Helyezzetek lapjaival egymással szembe két könyvet, majd lapozzuk egymásba
egyenként lapjaikat, kártyalapszerûen. Az így egymásbalapozott könyveket próbáljuk meg
széthúzni!

4. Vízzel telt mûanyag üvegpalack aljára szívószállal nyomjunk le egy ping-pong labdát,
majd egy asztalra felállva engedjük szabadon esni a palackot. Figyeltessük meg, mi történik
az esés ideje alatt a labdával!

5. Zseblámpaelem sarkaihoz erõsítsünk hozzá egy-egy gémkapcsot. A gémkapcsok kö-
zé helyezzünk be egy zseblámpaizzót, melynek a hozzáforrasztott huzalkivezetései a gém-


